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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 

Kinderdagverblijf De Vlindertuin is gelegen aan de Ketelmeerstraat 90 te Lelystad. Het betreft  
een particuliere onderneming. 
  
Recente inspectiegeschiedenis 
06-05-2015, jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving. 
13-05-2014, jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving. 
06-05-2013, jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving.  
  
Huidige inspectie 
Op 5 april 2016 heeft de toezichthouder het kinderdagverblijf bezocht voor een risico-gestuurd, 
jaarlijks onderzoek. Bij het inspectiebezoek blijkt dat de houder niet voldoet aan voorwaarden in 
het domein Veiligheid en gezondheid (zie uitwerking in rapport). 
In het kader van 'overleg en overreding' is de houder in de gelegenheid gesteld de tekortkomingen 
te herstellen c.q. maatregelen te nemen. Per e-mail d.d. 9 april 2016 heeft de houder aan de 
toezichthouder de genomen maatregelen aangegeven. De houder voldoet hiermee aan de 
voorwaarden. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
De observatie van het pedagogisch handelen vond plaats op dinsdagmorgen, 5 april 2016. 
Bij de observatie maakte de toezichthouder gebruik van het ‘Veldinstrument onderzoek en 
observatie’ versie 20141215, ingangsdatum 1 januari 2015. Hieruit citeert de toezichthouder de 
criteria (modelvoorbeelden) die betrekking hebben op het geobserveerde pedagogisch handelen  
en illustreert deze met voorbeelden uit die praktijkobservatie. De illustraties zijn bedoeld als 
beknopte voorbeelden en pretenderen niet een volledig beeld van de praktijksituatie te geven.  
De toezichthouder stoelt zijn inzicht en mening op de gegeven voorbeelden en op tijdens de 
observatie opgedane overige signalen. 
  
 
Pedagogische praktijk 

 
Emotionele veiligheid  
De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en ondersteunende manier op kinderen.  
Zij gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten (meestal) 
op een passende wijze aan op de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven. Kinderen 
delen hun ervaringen en emoties graag met (één van) de beroepskrachten. 
  
Observatie: De beroepskrachten hebben een positieve benadering en de sfeer op de groep is vrolijk 
en ontspannen. Voor een kind dat jarig is wordt volop gezongen. De kinderen vertellen en vragen 
spontaan aan de beroepskrachten.  
  
De emotionele veiligheid wordt voldoende gewaarborgd. 
  
Persoonlijke competentie  
De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. Ze bieden 
spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind te overvragen  
of te onderschatten. Beroepskrachten verwoorden het ontdekkingsproces.  
  
Observatie: De kinderen doen enthousiast mee als zij een muziekinstrument mogen kiezen dat 
gebruikt wordt bij het zingen voor een jarig kind. Ze kiezen zelf een instrument waarna de 
beroepskracht ze begeleidt bij het gebruik daarvan.  
  
Het ontwikkelen van de persoonlijke competentie wordt voldoende gewaarborgd. 
  
Sociale competentie  
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht  
en zorg voor alle kinderen.  
  
Observatie: 
• In de groepsruimte zijn themahoeken aanwezig waarin de kinderen alleen maar ook samen 

kunnen spelen. 
• Aan de muur hangen eigen werkjes van de kinderen. 
• Bij de gesprekjes aan tafel is aandacht voor alle kinderen. 
• Er is een positieve, vrolijke sfeer.  
  
Het ontwikkelen van de sociale competentie wordt voldoende gewaarborgd. 
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Overdracht van normen en waarden 
De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en omgangsvormen belangrijk zijn.  
Het is voor kinderen duidelijk wat de consequenties zijn als zij de afspraken negeren of overtreden. 
  
Observatie: De beroepskracht geeft vriendelijk en duidelijk aan: als je aan tafel op een stoel zit 
dan moet je op je billen blijven zitten. Anders val je.  
  
Het ontwikkelen van normen en waarden wordt voldoende gewaarborgd. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Observaties 
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Personeel en groepen 

 
Onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, gelden eisen voor verklaringen 
omtrent het gedrag, passende beroepskwalificatie, de beroepskracht-kindratio, opvang in groepen 
en het gebruik van de Nederlandse taal. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van de tijdens de inspectie aanwezige 
beroepskrachten zijn ingezien. Deze VOG's voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
  
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De diploma’s van de tijdens de inspectie aanwezige beroepskrachten zijn ingezien. Deze diploma’s 
voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
Opvang in groepen 

 
Het kinderdagverblijf heeft één groep.  
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Tijdens de inspectie aanwezig: 13 kinderen, 3 beroepskrachten.  
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
Nederlands is de voertaal.  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Observaties 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gelden eisen voor de waarborging 
van de veiligheid en gezondheid van kinderen. De houder legt in een risico-inventarisatie 
schriftelijk vast welke risico’s de opvang van kinderen met zich meebrengt. Verder gelden eisen 
voor de inhoud en uitvoering van de risico-inventarisatie, meldcode kindermishandeling en het 
vierogenprincipe. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
Bij de inspectie toonde de houder een risico-inventarisatie van 18 maart 2016. 
  
Bij de inspectie van de buitenruimte bleek, dat de houder buitenspeel materialen/toestellen in 
gebruik had die niet voldoen aan het Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen. Hiermee heeft 
de houder geen adequate risico-inventarisatie betreffende de actuele situatie. In het kader van 
'overleg en overreding' is de houder in de gelegenheid gesteld maatregelen te nemen.  
  
Op 9 april 2016 geeft de houder per e-mail aan: 
'Alle plastic speeltoestellen buiten zijn op 5 april 2016 verwijderd, er wordt gekeken naar nieuwe 
speeltoestellen die aan de eisen voldoen.'  
  
Hiermee voldoet de houder aan de voorwaarden.  
  
 
 
Meldcode kindermishandeling 

 
Bij de inspectie bleek dat de houder een meldcode kindermishandeling in gebruik heeft van 2011. 
Deze meldcode voldoet niet aan de voorwaarden. En de houder kon niet aantonen op welke wijze 
de kennis en het gebruik van de meldcode wordt bevorderd. 
  
In het kader van 'overleg en overreding' is de houder in de gelegenheid gesteld een juiste 
meldcode te implementeren en te tonen. En, middels een plan van aanpak, aan te geven op welke 
wijze de houder ervoor zorg gaat dragen de kennis en het gebruik van de meldcode te gaan 
bevorderen.  
  
Op 9 april 2016 geeft de houder per e-mail aan: 
'Hierbij stuur ik u, zoals afgesproken, de goede en aangepaste meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling, versie juli 2013. Alle leidsters en invalkrachten hebben hiervan een exemplaar 
gekregen, met de bedoeling deze binnen 2 weken te lezen en te ondertekenen voor gelezen en 
akkoord. Ook hebben wij afgesproken binnen 2 maanden allemaal een cursus te volgen over de 
meldcode, om hier extra aandacht aan te besteden. In de eerstvolgende vergadering zal de 
meldcode als agendapunt besproken worden.' 
  
De houder voldoet hiermee aan de voorwaarden.  
 
 
Vierogenprincipe 

 
Het kinderdagverblijf is voorzien van meerdere ramen waardoor er te allen tijde inzage mogelijk is 
in de opvangruimten. Eveneens zijn camera's aanwezig. Ook tijdens het openen en sluiten van het 
kinderdagverblijf is er meer dan 1 beroepskracht aanwezig. Op deze wijze heeft de houder 
georganiseerd, dat de werkzaamheden verricht worden terwijl de medewerker gezien of gehoord 
kan worden door een andere volwassene.  
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Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Observaties 
• Risico-inventarisatie veiligheid (18-03-2016) 
• Risico-inventarisatie gezondheid (18-03-2016) 
• Meldcode kindermishandeling (juli 2013) 
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Accommodatie en inrichting 

 
Onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, gelden eisen voor de 
accommodatie en inrichting van de binnenruimte en de buitenspeelruimte. 
  
 
Binnenruimte 

 
Het kinderdagverblijf beschikt over meerdere binnenruimten. Deze zijn passend ingericht.  
 
 
Buitenspeelruimte 

 
Het kinderdagverblijf beschikt over een aangrenzende, omheinde buitenspeelruimte.  
 
Gebruikte bronnen: 
• Observaties 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Vlindertuin 
Website : http://www.kdvdevlindertuin.nl 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf de Vlindertuin B.V. 
Adres houder : Ketelmeerstraat 90 
Postcode en plaats : 8226JX LELYSTAD 
KvK nummer : 60263679 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Flevoland 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD 
Telefoonnummer : 088-0029910 
Onderzoek uitgevoerd door :  G. Schepers 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Lelystad 
Adres : Postbus 91 
Postcode en plaats : 8200AB LELYSTAD 
 

Planning 

Datum inspectie : 05-04-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 22-04-2016 
Zienswijze houder : 29-04-2016 
Vaststelling inspectierapport : 03-05-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 03-05-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 03-05-2016 

Openbaar maken inspectierapport :  
 

 

 



 

14 van 14 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 05-04-2016 
De Vlindertuin te LELYSTAD 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

29-04-2016: 
  
  
Het kunststof glijbaantje op de speelplaats was bedoeld voor de allerkleinste kinderen , omdat 
wij de grotere glijbaan te hoog vonden voor deze leeftijd. Er wordt uitgekeken naar een andere 
glijbaan met certificaten. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Inge Langenberg-gerhardt 

 
 
 

 


